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PREÂMBULO 
 

 

 

 

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2011 reflectem, à semelhança do que já 

tinha acontecido no ano de 2010, um forte estrangulamento financeiro no investimento na 

nossa Freguesia. Como é sabido, a esmagadora maioria das Freguesias depende, quase 

exclusivamente, das receitas fixas provenientes do Estado e da Câmara Municipal. Se as 

verbas do Estado irão sofrer o corte já anunciado, devido à crise em que o País se encontra, as 

verbas provenientes da Câmara Municipal continuam a ser as mesmas do último ano, 

chegando apenas para suportar as despesas de manutenção dos serviços da Junta de Freguesia.  

 

Pelo segundo ano consecutivo não nos foi solicitada a indicação de qualquer obra a realizar na 

Freguesia para incluir no Plano de Actividades e Orçamento Municipais, como era habitual 

fazer-se em mandatos anteriores, mesmo no primeiro mandato da actual maioria. 

 

Ainda tínhamos a esperança de que a beneficiação da Rua de Santo Estêvão, via municipal 

cujo piso se encontra num estado deplorável, estivesse inscrita nos documentos previsionais 

da Câmara Municipal para 2011 mas, apesar do levantamento já se ter efectuado e das 

promessas assumidas, a obra “resvalou” para 2012. 

 

No entanto, quando comparado com o ano anterior, este orçamento é cerca de 14 000 € 

superior. Esse diferencial tem a ver, ainda, com o acordo de princípio assumido em 2009 pelo 

Presidente da Câmara Municipal e pelos Presidentes de Junta eleitos nas listas do Partido 

Socialista. Da verba inicial de 60 000 mil euros ainda somos credores de cerca de 25%, que 

contamos receber em 2011, para pagar obras já realizadas. 

 

Como há um ano atrás, continuámos a não ter nenhuma perspectiva quanto ao reinício da 

ampliação da rede de abastecimento de água pública à Freguesia ou quanto ao início da 

implantação da rede de saneamento básico, projectos estruturantes e essenciais nos tempos de 

hoje, mas da exclusiva competência e responsabilidade da Câmara Municipal.  

 

Este panorama não nos deixa, infelizmente, muita margem de manobra no que diz respeito à 

gestão da “coisa pública” em Geraz do Minho durante o ano de 2011.  
 

 

ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES PARA 2011 
 

1. Concluir a beneficiação da Rua das Veigas. 

2. Iniciar a beneficiação da Rua de Guichomar. 

3. Iniciar a construção dos passeios divisórios do Cemitério Paroquial. 
4. Beneficiar o tanque público de Guichomar. 
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5. Acertar ou substituir a calçada nalguns caminhos e ruas, em especial nas que sofreram 

abatimentos por força da colocação de condutas de água. 

6. Substituir os equipamentos do parque infantil do logradouro da Junta de Freguesia. 

7. Estudar a viabilidade e iniciar o processo de instalação na Freguesia de uma rede de 

acesso à internet através de um acesso sem fios (Wireless). 

8. Manter o já tradicional convívio de Verão, aberto a toda a população, bem como o 

convívio com os emigrantes. 

9. Dinamizar o acesso gratuito ao Posto Público de Internet. 

10. Manter actualizada a nossa página na Internet. 

11. Continuar a apoiar as iniciativas: 

a) Das Comissões de Festas da Freguesia; 

b) Da Comissão de Festas de S. José; 

c) Da Fábrica da Igreja; 

d) Do Grupo de Jovens; 

e) Das Associações; 

f) Do Centro Educativo do Cavado; 

g) Dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso; 

h) Do Sport Club Maria da Fonte; 

i) Da Câmara Municipal (Passeios dos idosos e reformados); 

j) Do Centro Comunitário do Vale do Cavado; 

k) Da “Associação em Diálogo”; 

l) De grupos de jovens e adultos que se juntam para participar em eventos com 

interesse para a freguesia. 

 

Aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária da Junta de Freguesia de Geraz do Minho 

no dia 09 de Dezembro de 2010. 
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